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คูมือสําหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจําตัวประชาชนของบุคคลซึ่งพนสภาพไดรับการยกเวน
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลนครเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอมีบัตรประจําตัวประชาชนของบุคคลซึ่งพนสภาพไดรับการยกเวน
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลนครเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. บัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 16/07/2015 21:33
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ งานบัตรประจําตัวประชาชน สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม เลขที่ 1 ถ.วังสิงห
คํา ต.ชางมอย อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300 โทร 0-5325-9000/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูมีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต เจ็ดปบริบูรณ แตไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ และมีชื่อในทะเบียนบานตองขอมีบัตรตอ
พนักงานเจาหนาที่ภายใน หกสิบวัน นับแตวันที่พนสภาพการไดรับยกเวนกรณีหากมีความจําเปน อาจตองสอบสวนผูยื่น
คําขอ หรือพยานบุคคลเปนการเพิ่มเติมหากไมขอมีบัตรประจําตัวประชาชนตอพนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนดหกสิบ
วัน ตามที่กฎหมายกําหนดตองระวางโทษปรับไมเกิน 100 บาท
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผูขอมีบัตร/ขอมีบัตรใหม/ขอ 5 นาที
เปลี่ยนบัตร แจงความ
ประสงคตอเจาหนาที่
เจาหนาที่ตรวจสอบ
หลักฐาน รายการใน
ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร
และฐานขอมูลทะเบียนบัตร
ประจําตัวประชาชน

การพิจารณา

เมื่อตรวจสอบแลวปรากฏ 10 นาที
วาเปนบุคคลคนเดียวกันกับ
รายการในฐานขอมูล
ดําเนินการพิมพลาย
นิ้วหัวแมมือทั้งขวาและซาย
, ถายรูปทําบัตร ,พิมพคํา
ขอมีบัตร (บ.ป.1) เสนอ
พนักงานเจาหนาที่พิจารณา
อนุญาต พิมพบัตร
ประจําตัวประชาชน ,
จัดเก็บลายพิมพนิ้วชี้ทั้งขวา
และซาย และมอบบัตร
ประจําตัวประชาชนใหผูขอ

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สวนงาน /
หมายเหตุ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลนคร
เชียงใหม อําเภอ
เมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม

เทศบาลนคร
เชียงใหม อําเภอ
เมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 นาที
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 15 นาที

3/4

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
เอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
สํ
า
เนา
เอกสาร
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
หลักฐานแสดง 1
0
ฉบับ
การพนจาก
สภาพไดรับการ
ยกเวนไมตองมี
บัตร เชน
หลักฐานที่ทาง
วัดออกใหเพือ
แสดงวาไดลา
1) สิกขาบทแลว
เมื่อใด , เอกสาร
แสดงการพนโทษ
จากเรือนจําหรือ
ที่ตองขัง ,
เอกสารการจบ
การศึกษาจาก
ตางประเทศ ฯลฯ
เปนตน
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
จํานวน
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
เอกสาร
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
สํ
า
เนา
เอกสาร
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
16. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมอําเภอ...... หรือผูบริหารหนวยงานที่ผูนั้นยื่นคําขอมีบัตร
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หมายเหตุ ((ระบุที่อยู เวบไซตและหมายเลขโทรศัพทของหนวยงานตนเอง))
2) ชองทางการรองเรียน สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ (59 หมูที่ 11 ตําบลบึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 / สายดวน 1548 /
www.bora.dopa.go.th
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมเทศบาลนครเชียงใหม
หมายเหตุ (1 ถ.วังสิงหคํา ต.ชางมอย อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300 โทร 0-5325-9000)
4) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
แบบคําขอมีบัตร บ.ป.1
19.หมายเหตุ
วันที่พิมพ
23/07/2558
สถานะ
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
เทศบาลนครเชียงใหม สถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพรโดย -

